
Informacja z posiedzenia Prezydium Zarządu Beskidzkiego WOPR 

w dniu 17.04.2014 r. 

 

W dniu 17 kwietnia 2014 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Beskidzkiego 

WOPR, w którym uczestniczyli zaproszeni goście. Prezydium omawiało 

następujące kwestie: 

 

1) Decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych nr 19/2014 z dn. 2 kwietnia 2014 

roku, na mocy której Beskidzkie WOPR otrzymało zgodę na wykonywanie 

ratownictwa wodnego i wynikające z niej zadania dla naszej organizacji; 

 

2) Szkolenia w Beskidzkim WOPR. 

 

Szkolenia ratowników wodnych w Beskidzkim WOPR będą prowadzone zgodnie 

ze złożonym i zaakceptowanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych 

Regulaminem i Programem. 

Szkolenia takie przewidziane są dla osób, które ukończyły 18 lat i prowadzone 

będą w formie całościowej w ilości 63 godzin. Nie przewiduje się szkolenia 

etapowego, czy modułowego. 

 

W wyniku dyskusji przyjęto, że Beskidzkie WOPR będzie prowadzić również 

kursy wewnątrzorganizacyjne na stopień Młodszego Ratownika WOPR, na które 

będą przyjmowane osoby 14-letnie i starsze. 

Kursy te prowadzone będą na bardzo korzystnych warunkach w ilości 

30 godzin. Ich celem będzie pozyskiwanie młodzieży, zapoznawanie ich 

z organizacją, specyfiką pracy ratowników wodnych oraz ze sprzętem 

ratowniczym. 

Uzyskanie stopnia Młodszego Ratownika nie uprawnia jednak do pracy 

zarobkowej. Nie stanowi też etapu szkolenia na ratownika wodnego i nie jest 

warunkiem podjęcia szkolenia na ten stopień. 

  



Informacja z zebrania Zarządu Beskidzkiego WOPR 

- 12.06.2014 r. 

 

W dniu 12 czerwca 2014 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Beskidzkiego WOPR 

z udziałem członków Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i przedstawiciela 

cieszyńskiego Oddziału Powiatowego WOPR, na którym: 

 

1) omówiono działalność Beskidzkiego WOPR w świetle Decyzji MSW z dnia 

2 kwietnia 2014 roku, wyrażającej zgodę na wykonywanie ratownictwa 

wodnego przez nasze stowarzyszenie; 

 

2) przedstawiono realizację planu pracy Beskidzkiego WOPR w sezonie letnim 

2014 roku; 

 

3) dokonano analizy spraw finansowych: przyjęto bilans za 2013 rok; 

 

4) w ramach spraw organizacyjnych: 

- przyjęto rezygnacje: Macieja Kowalskiego z pracy w Zarządzie Beskidzkiego 

WOPR oraz Tomasza Szewczyka z pracy w Zarządzie Beskidzkiego WOPR 

i z funkcji Wiceprezesa Beskidzkiego WOPR, 

- powierzono funkcje członków Zarządu Beskidzkiego WOPR: Łukaszowi 

Okrzesikowi i Januszowi Widzikowi, 

- powierzono funkcję Wiceprezesa Beskidzkiego WOPR: Jerzemu Ziomkowi - 

dotychczasowemu członkowi Zarządu Beskidzkiego WOPR. 

  



Informacja z posiedzenia Prezydium Zarządu Beskidzkiego WOPR 

w dniu 25.06.2014 r. 

 

W dniu 25 czerwca 2014 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Beskidzkiego 

WOPR w poszerzonym składzie, na którym omówiono: 

 

1) przebieg pracy Beskidzkiego WOPR na 6 pływalniach (krytych i odkrytych), 

3 kąpieliskach i 2 jeziorach; 

 

2) realizację zakupów z dotacji pochodzących z urzędów administracji 

samorządowej; 

 

3) wniosek Oddziału Rejonowego WOPR w Żywcu o zakup domku 

holenderskiego na potrzeby żywieckiej Bazy Ratownictwa Wodnego - wniosek 

rozpatrzono pozytywnie. 

  



Informacja z posiedzenia Prezydium Zarządu Beskidzkiego WOPR 

w dniu 03.09.2014 r. 

 

W dniu 3 września 2014 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Beskidzkiego 

WOPR w poszerzonym składzie, na którym poruszono następujące tematy: 

 

1) omówienie pracy ratowników w sezonie letnim 2014 (kąpieliska, pływalnie, 

dyżury nad jeziorami); 

 

2) sprawy finansowe; 

 

3) sprawy organizacyjne: 

- kursy na stopień Młodszego Ratownika WOPR i szkolenia ratowników 

wodnych, 

- współpraca z Państwową Strażą Pożarną i Ochotniczymi Strażami 

Pożarnymi, 

- weryfikacja uprawnień ratowników wodnych. 

  



Informacja z zebrania Zarządu Beskidzkiego WOPR 

- 17.12.2014 r. 

 

W dniu 17 grudnia 2014 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Beskidzkiego WOPR 

z udziałem członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, na którym: 

 

1) omówiono uprawnienia, a w szczególności obowiązki Beskidzkiego WOPR 

jako podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego; 

 

2) przedstawiono udział ratowników Beskidzkiego WOPR w akcjach 

ratowniczych, akcjach poszukiwawczych oraz w ćwiczeniach ratowniczych, 

prowadzonych w 2014 roku, wspólnie ze Strażą Pożarną i Policją; 

 

3) poruszono tematy związane z działalnością szkoleniową Beskidzkiego WOPR; 

 

4) dokonano analizy finansów Beskidzkiego WOPR za rok 2014 i omówiono 

perspektywy finansowe w roku 2015; 

 

5) przedstawiono potrzeby Beskidzkiego WOPR w zakresie zaopatrzenia 

w sprzęt ratowniczy w 2015 roku, w związku z utrzymywaniem całodobowej 

i całorocznej gotowości do działań ratowniczych. 

 


